
EKONOMIA
SPOŁECZNA



Ekonomia społeczna (ES), nazywana także gospodarką społeczną, jest sferą
działalności gospodarczej, w której organizacje są zorientowane na cele społeczne,
czyli działania na rzecz ludzi, wspólnoty czy środowiska a nie maksymalizację zysku.

 
Ekonomia społeczna pomaga przezwyciężać problemy społeczne poprzez

angażowanie w działania na rynku pracy, ukierunkowane na 
człowieka oraz jego potrzeby.

EKONOMIA
SPOŁECZNA

CO TO JEST?
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usługowe – prowadząc m.in. kawiarnie, miejsca opieki dla osób z niepełnosprawnością,
seniorów i seniorek, działalności związane z turystyką czy pielęgnacją terenów miejskich;
integracyjne – zawodowo i społecznie jako różnorodne miejsca pracy;

Ekonomia społeczna 
to element polityki społecznej, czyli działalności instytucji publicznych (państwo i samorządy),
rynkowych oraz obywatelskich, których celem jest zapewnienie dobrobytu, zaspokajanie potrzeb
oraz rozwiązywanie problemów społecznych.

Podmioty ekonomii społecznej (PES) mają dwa główne cele:

Oznacza to, że zatrudnienie koncentruje się na osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym,
które poprzez takie wsparcie otrzymują równy i bezpieczny start na otwartym rynku pracy.

Zagrożenie wykluczeniem lub wykluczenie społeczne
grozi utratą dostępu do rynku pracy, obniżeniem aktywności w życiu obywatelskim i kulturalnym,

a w efekcie czego osoba nie może korzystać z pełni swoich praw.
 

 Osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne, osoby uchodźcze czy te wychodzące z uzależnień, opuszczające
zakłady karne, a także inne osoby dotknięte problemami społecznymi są szczególnie narażone na wykluczenie. Proces aktywizacji

społeczno - zawodowej w podmiocie ekonomii społecznej powinien być etapem na drodze do korzystania z zasady swobody
pracy. Poprzez pracę lub aktywność w PES doświadczają

włączenia społecznego, czyli sytuacji przeciwnej wykluczeniu.



Podmioty ekonomii społecznej mają różne formy prawne. 
Realizują także zróżnicowane zadania. Tak naprawdę jako PES może być
uznana każda organizacja, 

która realizuje cel społeczny metodami ekonomicznymi.
 

Wśród PES szczególną rolę zajmują 

przedsiębiorstwa społeczne.
jest to, autonomiczna organizacja dostarczająca produkty lub usługi na rzecz

szerszej społeczności, której założycielem albo zarządzającym jest grupa
obywateli i w której zakres korzyści materialnych podlega ograniczeniom.

Przywiązuje ono dużą wagę do swej autonomii i gotowość do przyjmowania
ekonomicznego ryzyka związanego z prowadzoną w sposób ciągły

działalnością społeczno-ekonomiczną (definicja EMES).

PES, w przeciwieństwie do organizacji pozarządowych (NGO), nie mają
charakteru non-profit (nie dla zysku). Nie są organizacjami filantropijnymi. Nie
są także firmami komercyjnymi, ponieważ nie mają na celu wyłącznie
zarabiania pieniędzy. Działają w oparciu o zasadę not-only-for-profit (nie tylko
dla zysku). Innymi słowy: zysk, który wytworzą, nie jest jedynym celem ich
działalności. Jest on środkiem do realizacji celu społecznego, który oznacza 

korzyści dostarczane społeczeństwu,
a nie jedynie członkom organizacji.

DOSTARCZANIE 
USŁUG SPOŁECZNYCH
I PRZECIWDZIAŁANIE
WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU
MOŻNA OGÓLNIE 
ZDEFINIOWAĆ JAKO
DZIAŁALNOŚĆ 
SPOŁECZNIE UŻYTECZNĄ.

DZIAŁANIA
KTÓRE WYPEŁNIAJĄ CELE
SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

DOTYCZĄ W SZCZEGÓLNOŚCI
TAKICH OBSZARÓW JAK:

OCHRONA ZDROWIA,
ROZWÓJ GOSPODARKI I NAUKI,

OŚWIATA I WYCHOWANIE,
KULTURA I SZTUKA,

OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA,
OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ

OPIEKA NAD ZABYTKAMI.
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ES INTEGRACJA
SPOŁECZNA
I DZIAŁALNOŚĆ
NA RYNKU PRACY

DOSTARCZANIE
USŁUG
PUBLICZNYCH

DZIAŁALNOŚĆ
HANDLOWA
I PRODUKCYJNA

DOSTARCZANIE
DÓBR
PUBLICZNYCH
I ROZWÓJ
WSPÓLNOT
LOKALNYCH

USŁUGI 
O CHARAKTERZE
WZAJEMNYM

USŁUGI
SPOŁECZNE
(POŻYTKU
PUBLICZNEGO)

USŁUGI TECHNICZNE 
(USŁUGI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ)



KRYTERIA
EKONOMICZNE
prowadzenie w sposób względnie
ciągły, regularny działalności 

niezależność organizacji w stosunku
do instytucji publicznych;
ponoszenie ryzyka ekonomicznego;
istnienie choćby nielicznego
płatnego personelu.

      w oparciu o instrumenty 
      ekonomiczne;

KRYTERIA
SPOŁECZNE

wyraźna orientacja na społecznie
użyteczny cel przedsięwzięcia;
obywatelski charakter działania;
demokratyczny system
zarządzania;
wspólnotowy charakter;
ograniczona dystrybucja
wypracowanych zysków;



KAŻDE PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE JEST PODMIOTEM EKONOMII SPOŁECZNEJ, 
JEDNAK NIE KAŻDY PES JEST PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM.
W RAMACH SEKTORA ES FUNKCJONUJĄ TAKŻE PODMIOTY O CHARAKTERZE 
CZYSTO INTEGRACYJNYM, PODMIOTY SFERY GOSPODARCZEJ 
ORAZ TE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO.

Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu 
o osobistą pracę członkiń_ków, działając na rzecz ich społecznej i zawodowej reintegracji.
Spółdzielnia socjalna jest specyficznym rodzajem spółdzielni pracy nienastawionej na maksymalizację zysku. Głównym celem
jest przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez 
prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa.
O sukcesie spółdzielni decyduje ekonomiczna aktywność jej członkiń_ków oraz osiąganie zysku, który służy realizacji celu
nadrzędnego, jakim jest zapewnienie pracy osobom tworzącym takie przedsiębiorstwo społeczne.

Spółdzielnie  socjalne

Spółdzielnie stanowią trzon sektora ES. Są dobrowolnym zrzeszeniem
nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym 
i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzą
wspólną działalność gospodarczą. Spółdzielnie mogą prowadzić działalność
społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członkiń_ków i ich środo-
wiska. W Polsce istnieje kilkanaście typów spółdzielni, które można podzielić
według kryterium przedmiotu działalności na handlowe, mieszkaniowe,
usługowe itd. Oprócz zaspokajania różnych potrzeb, na przykład gospodar-
czych, spółdzielnie realizują ważne dla członkiń_ków i ich rodzin rozliczne
funkcje o charakterze samopomocowym, społecznym czy socjalnym.

Cechą wyróżniającą spółki kapita-
łowe jest to, że wygenerowany zysk

przeznaczany jest na cele społeczne. 
Zyski z działalności gospodarczej

takiej spółki zwykle nie mogą pod-
legać podziałowi między

udziałowców_czynie.

Spółki 
kapitałowe

non for profit



Są to podmioty prowadzące reintegrację
społeczno-zawodową poprzez realizację progra-
mów edukacyjnych dla osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym. Jest to placówka pobytu
dziennego. Reintegracja obejmuje m.in. nabywanie
umiejętności zawodowych, przekwalifikowanie lub
podwyższanie kwalifikacji zawodowych oraz
nabywanie innych umiejętności, niezbędnych do
codziennego życia.

Centra Integracji Społecznej
ZAZ mogą prowadzić jednostki i organizacje, których
statutowym zadaniem jest rehabilitacja społeczna 
i zawodowa osób z niepełnosprawnością. 
W ZAZ co najmniej 70% osób zatrudnionych muszą
stanowić osoby z niepełnosprawnością. Oferta
działania zakładu skierowana jest przede wszystkim
do osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ze
schorzeniami psychicznymi, które mają największe
trudności z zatrudnieniem na otwartym rynku pracy.

Zakład aktywności zawodowej

Są to jednostki, których celem jest udzielenie pomo-
cy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w od-
budowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności
uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w pow-
rocie do pełnienia ról społecznych oraz w podnie-
sieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na
rynku pracy. Uczestnikami KIS są osoby, które mogą
mieć trudność z zaspokajaniem swoich podstawo-
wych potrzeb życiowych. W zdecydowanej
większości mogą znajdować się w sytuacji, która
uniemożliwia lub ogranicza im uczestnictwo w życiu
zawodowym, społecznym i rodzinnym.
Uczestnictwo w KIS jest dobrowolne, jednak jego
warunkiem jest realizacja kontraktu socjalnego,
zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej.

Kluby Integracji Społecznej

rehabilitację zawodową, która ma na celu ułat-
wienie uzyskania i utrzymanie odpowiedniego
zatrudnienia oraz umożliwienie korzystania 

rehabilitację społeczną, która ma na celu umożli-
wienie osobom z niepełnosprawnością
uczestnictwo w życiu społecznym.

Ich celem jest umożliwienie osobom z
niepełnosprawnością uczestnictwa w rehabilitacji 
w zakresie pozyskania lub przywracania
umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Uczestnikami warsztatów mogą być osoby 
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, które
ukończyły 16. rok życia. 
Podmioty te prowadzą:

      z poradnictwa zawodowego, szkoleń, czy po-      
      średnictwa pracy;

Działalność warsztatów ma charakter niezarobkowy.

Warsztaty Terapii Zajeciowej
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Instytucje publiczne
(administracja, urzędy)

Instytucje komercyjne
(przedsiębiorstwa)

Organizacje 
pozarządowe

Gospodarstwa
domowe
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Organizacje pozarządowe 
(NGO ang.: non-govermental organizations), to podmioty niepubliczne, których
celem nie jest osiągnięcie zysku (non-profit); są to przede wszystkim fundacje 
i stowarzyszenia. 
Organizacje działające na zasadzie non-profit czerpią dochody głównie 
z darowizn, subwencji i dotacji. NGO bywają nazywane także trzecim sektorem,
który jest odrębny od sektora publicznego (administracja rządowa i samorządowa)
i rynkowego (przedsiębiorcy).
Do ES mogą być zaliczone fundacje i stowarzyszenia, gdy prowadzą działalność
gospodarczą i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego. Podmioty tego typu
stanowią swoisty „wspólny mianownik” trzeciego sektora oraz ES.

EKONOMIA 
SPOŁECZNA



Fundacje są organizacjami posiadającymi kapitał
przeznaczony na określony cel. Są powoływane przez
fundatorkę_a (osobę fizyczną lub prawną). Mogą
prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji
jej celów, a uzyskane środki przeznaczać na
działalność statutową.

Stowarzyszenia są dobrowolnymi, samorządnymi,
trwałymi zrzeszeniami, o celach niezarobkowych.
Samodzielnie określają swoje programy działania 
i strukturę. Opierają działalność na pracy społecznej
swoich członkiń_ów, ale do prowadzenia swych spraw
mogą także zatrudniać pracowników_czki.

Wyróżnia się dwa rodzaje stowarzyszeń:
– podmioty posiadające osobowość prawną;
– stowarzyszenia zwykłe, nieposiadające osobowości
prawnej; w ich wypadku wykluczone jest prowadzenie
działalności gospodarczej. Środki na swoją działalność
mogą uzyskiwać wyłącznie ze składek członkowskich.

FUNDACJE

STOWARZYSZENIA
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Korzyści generowane przez ES dotyczą kilku sfer:
 

Sfera indywidualna
Osoby dotknięte problemami społecznymi (takimi jak np. niepełnosprawność,

uzależnienia, ubóstwo, długotrwałe bezrobocie, kryzys bezdomności) dzięki pracy
i uczestnictwu w PES są włączane do społeczeństwa. Nabierają umiejętności radzenia

sobie z problemami, przestają być zależne od innych. Zdobywają nowe znajomości 
i kontakty osobiste. Dzięki temu zwiększa się poczucie ich własnej wartości,

 
W działania z obszaru ES włączają się także osoby niedotknięte problemami

społecznymi. Bardzo często są to osoby wysoko wykształcone. Korzyści
z uczestnictwa w PES w ich przypadku wiążą się z możliwościami uzyskania pracy

w miejscu, które znacznie rożni się od typowego zakładu pracy, jak korporacja, urząd
czy fabryka. Przyjazna atmosfera, mniejszy rygor pracy (np. bardziej elastyczny czas

pracy), możliwość realizacji własnych pomysłów oraz świadomość, że robi się coś
pożytecznego w otoczeniu, w którym najważniejszy jest człowiek, powoduje, że

przedsiębiorstwa społeczne to wartościowe miejsca pracy.
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Najbliższe otoczenie
osób zaangażowanych w PES

Problemy, takie jak np.: bezrobocie, niepełnosprawność czy uzależnienia, bezpośrednio
dotyczą nie tylko osób nimi dotkniętych, ale także ich rodzin, najbliższych. Osoby te,

znajdując zatrudnienie w PES, zmieniają wiele ze swoich negatywnych nawyków.
Wychodząc „do ludzi” częściowo odciążają swoich najbliższych. Uczą się pracować.

Zarabiają. W przypadku wszystkich osób zaangażowanych w ES (także tych
niezagrożonych wykluczeniem) ich najbliższe otoczenie również korzysta. Osoby te mają
zwykle więcej czasu dla swoich rodzin, mogą korzystać z wielu usług oferowanych przez

społecznych przedsiębiorców.



Środowisko lokalne
PES, mając przede wszystkim na uwadze
dobro wspólnoty, mogą wchodzić 
w kooperacje z jednostkami publicznymi 
i oferować szeroki zestaw usług po niższych
kosztach, gdyż zysk nie jest ich podstawowym
celem. W przypadku osób zagrożonych
wykluczeniem bardzo ważne jest to, że,
znajdując pracę w przedsiębiorstwach
społecznych, angażują się w życie lokalnej
społeczności.

Państwo
Osoby te, dzięki zatrudnieniu lub aktywności
w PES, przyczyniają się do wytwarzania
towarów i usług dla społeczności. Zwiększają
poziom dochodu narodowego. Płacą podatki,
które są przeznaczane na szkoły, szpitale,
drogi itd. Nie są pozostawione same sobie, co
często prowadzi do patologii i problemów
społecznych.

ANGAŻUJĄC SIĘ W ES ZAWSZE ROBI SIĘ COŚ DLA SIEBIE, ALE TAKŻE 
DLA INNYCH, SWOJEJ WSPÓLNOTY, SĄSIADÓW, PRZYJACIÓŁ, MIASTA... 
JEST TO ELEMENT AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ.



kształtowanie umiejętności prowadzenia
przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej;
prowadzenie działalności gospodarczej – głównie
handlowej, usługowej i wytwórczej na rzecz szkoły 

wypracowanie nawyków oszczędzania oraz celowego
wykorzystywania uzyskanej nadwyżki finansowej;
wzajemna pomoc i zaspokajanie potrzeb swoich
członkiń_ków.

Spółdzielnia uczniowska 
jest organizacją prowadzoną przez uczennice_niów, pod
opieką nauczyciela_ki (opiekuna_ki). Jak każda spółdzielnia,
działa na podstawie statutu uchwalonego przez Walne
Zgromadzenie członków-założycieli (uczennic_niów) 
w oparciu o przepisy Prawa Spółdzielczego.
Celem działania SU jest:

       i uczennic_niów;

Jak uczniowie i uczennice mogą się 

działa w ramach danej placówki oświatowej;
zrzesza co najmniej 10 uczennic_niów;
uczennice_niowie-spółdzielczynie_cy zrzeszeni             
 w ramach SU są jej członkiniami_kami;
opiekę nad SU sprawuje nauczyciel_ka (opiekun_ka);
funkcjonuje na podstawie statutu;
podejmuje działania określone w statucie jako przedmiot
działalności SU;
działa poprzez swoje organy statutowe: Walne
Zgromadzenie, Radę Nadzorczą (ew. Komisję Rewizyjną),
Zarząd;
w ramach organów statutowych działają tylko
członkinie_kowie SU;
nauczyciel_ka (opiekun_ka) monitoruje i ukierunkowuje
działalność SU.

Główne cechy spółdzielni
uczniowskich:

włączyć w działania z obszaru 
ekonomii społecznej?



WOLONTARIAT

Oprócz spółdzielni uczniowskich, w inicjatywy              
 z obszaru ekonomii społecznej uczennice i uczniowie
mogą się włączyć także poprzez wolontariat, czyli
dobrowolne i świadome zaangażowanie bez
wynagrodzenia w pracę na rzecz osób, organizacji
pozarządowych oraz rozmaitych instytucji działających
w różnych obszarach społecznych.
Wolontariat jest nie tylko robieniem czegoś dla innych,
ale jest przede wszystkim szkołą obywatelskiego
zaangażowania. Oprócz niewątpliwej satysfakcji,
wolontariusze_ki uczą się wielu przydatnych
umiejętności, które w przyszłości mogą pomóc im
znaleźć wymarzoną pracę.

 Znaleźć chętne_nych do założenia spółdzielni
uczniowskiej w szkole, zarówno wśród uczennic_niów
jak i grona pedagogicznego.
 Ująć w Statucie Szkoły zapis o tym, że działa w szkole
spółdzielnia uczniowska, zapis: „W szkole działa
spółdzielnia uczniowska”. Na Radzie Pedagogicznej
musi zostać wytypowany_a nauczyciel_ka/opiekun_ka
SU.
 Zebrać grupę minimum 10 uczennic_niów, które_rzy
są zainteresowane_ni członkostwem w SU (należy
sporządzić ich listę, ustalić udział i wpisowe).
Przygotować statut, który zawiera zbiór praw                 
 i obowiązków członkiń_ków oraz zasady działania SU.
 Zwołać zebranie członkiń_ków SU (Walne
Zgromadzenie, które jest najwyższą władzą                  
 w spółdzielni).

Aby założyć spółdzielnię uczniowską należy:
1.

2.

3.

4.

SPÓŁDZIELNIA
UCZNIOWSKA



KONTAKT

fundacja@studiom6.pl

e-mail:

(56) 6111020

telefon:

Fundacja Studio M6
ul. Mostowa 6
87-100 Toruń

adres:

mailto:fundacja@studiom6.pl


www.studiom6.pl


